ZODIAC,
světoznámý pro kvalitu a spolehlivost svých produktů v leteckém
a námořním sektoru. Nyní Zodiac přináší své znalosti i do bazénářského
sektoru a přináší vám široký výběr bazénů, automatických bazénových
čističů, systémů pro úpravu vody, vytápěcí systémy a odvlhčovací
jednotky pro bazény.

Elektrický čistící robot

Firma Zodiac podporovaná technologií Baracuda, znalostmi a kvalifikací,
vám přináší jistotu nejkvalitnějšího vybavení s dokonalým designem
a výkonností.
Opravdová garance efektivity a klidu mysli!

Automatický nebo dálkově ovládaný:
perfektní čistota

Technické vlastnosti:
Filtrační plocha: 3 200 cm2
Filtrační kapacita: 20 micronů
Výkon pumpy: 16 m3/hod
Napětí kontrolní jednotky: 230 V/50 Hz

Automatický nebo dálkově ovládaný:
perfektní čistota

Napětí robota: 30 V DC

SNADNÉ ČIŠTĚNÍ

Příkon: 150 W (max)

• Výběrem ze čtyř čistících programů se přizpůsobí vašim potřebám:
- „Pouze dno“ vyčistí pouze dno bazénu
(pro případ, když je bazén zakrytý)

Díky čtyřem programům je Sweepy® Free vysoce efektivní a přizpůsobí se potřebám
vašeho bazénu. Dálkový ovladač vám umožňuje ovládat robota kdykoliv během
čistícího cyklu, což umožňuje úsporu času a dovoluje vám konečné úpravy.

- „Stěny a dno“ vyčistí kompletně celý bazén
včetně hladinové linky

Pomocí Sweepy® Free se stane údržba vašeho bazénu velmi jednoduchou.

- „Eco“ rychlé vyčištění lehce špinavého bazénu

Vytvořen pro maximální bezpečnost a pohodlí. Sweepy® Free je nízkovoltážní
elektrický robot, který splňuje nejpřísnější bezpečnostní elektrické standardy.

- „Perfection“ intenzivní a metodické čištění pro
perfektní výsledek
• Bezdrátové dálkové ovládání pro dokončení
specifických oblastí (rohy, bezpečnostní prvky,
schody, plážový efekt…)

Rozměry robota (D x Š x V): 42 x 40 x 28 cm
Velikost balení (D x Š x V): 58 x 58 x 59 cm
Váha robota: 9,9 kg
Váha balení: 22,1 kg
Délka kabelu: 16,5 nebo 25 m

Certifikováno TUV Rheinland group

Čistící cykly:
Pouze dno – Eco: 45 min
Pouze dno – Perfection: 1 h 20 min
Stěny a dno – Eco: 1 h 15 min
Stěny a dno – Perfection: 2 h

Čistění se přizpůsobí vašim potřebám
dálkový ovladač

PRŮBĚH ČIŠTĚNÍ
přívodní kabel

• Pomocí tří motorů a inteligentního řídícího
sytému ISS® se Sweepy® Free pohybuje po
bazénu efektivně a poskytuje optimální čištění
ve všech bazénech
• Bazénové dno, stěny i hladinová linka...
Sweepy® Free čistí kompletní bazén
• Velká sací síla: písek, kamínky, listí...
nic z toho nepoškodí košík čerpadla
• Velký 20 mic filtrační sáček zachytí i ty nejmenší kousky nečistot

transportní vozík
kontrolní jednotka
Sweepy® Free
kabel

Pohyby jsou optimalizované pro efektivní čištění

SPOLEHLIVOST

Čistí bazény až do rozměru 15 x 7 m

• Se svým mikroprocesorem a postranním
senzorem je Sweepy® Free schopný:
- Optimalizovat své pohyby díky ISS® technologii

Pro všechny tvary bazénů:
obdélníkový

oválný

kruhový

libovolný tvar

Pro všechny druhy dna:

- Přizpůsobit čištění vybranému čistícímu
programu
- Chrání motor v případě chodu mimo vodu

rovné

pomalu
klesající

víceúrovňové

Sweepy® Free je dodáván v kompletu
s transportním vozíkem, přenosnou
kontrolní jednotkou, kabelem
a dálkovým ovladačem.

tvar
diamantu

Pro všechny druhy povrchů:
dlaždičky, mozaika, fólie, laminát,
polypropylen, beton, nerez

• Robustní materiály: vysoce odolné proti nárazům,
tření a chemickým produktům

Zodiac kvalita

ZODIAC
JISTOTA KVALITY
Sweepy® Free je vyroben ve Francii
firmou ZODIAC, předním světovým
výrobcem v automatických čističích
bazénů. Pro Vás zákazníka jistota, že
investujete do přístroje, který byl
vyroben a designován s nejvyššími
možnými standardy kvality.

